
Karta Duzej Rodziny

Wojewoda Lodzki zaprasza instytucje publiczne oraz
przedsiebiorcow do wtqczenia si^ do ogolnopolskiego
programu Karta Duzej Rodziny, przyjetego ustawa. z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz.U. z 2014 r.

KARTA DUZEJ RODZINY Po/ ] 863^
todzina.gov.pl

Co to jest Karta Duzej Rod/iny?

Karta Duzej Rodziny to ogolnopolski program opracowany przez Ministerstwo Praey i
Polity ki Spolecznej. Karta oferuje system znizek oraz dodatkowyeh uprawnieri dla rodzin
vvielod/ietnyeh. Jej posiadaeze majq. mozliwosc korzystania z katalogu oterty kulturalnej.
rekreacyjnej czy transportowej na terenie calego kraju. Karta ufatwia rodzinom 3+ aktywne
spedzanie ezasu oraz obniza koszty codziennego zycia. Znizki moga^ oferowac nie tylko
instytucje publiczne, ale rownicz przcdsiebiorcy prywatni. Przystepujqc do programu zyskujq
prawo do poslugiwania si^ znakiem ,,Tu honorujemy Kart(^ Duzej Rodziny".

przyznaje wojt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek czlonka rodziny
wielodzietnej.

Karta oferuje system znizek oraz dodatkowyeh uprawnien. Jej posiadaeze maja^ mozliwosc
korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie calego
kraju.

DIaczego warto zostac Partnerem Karty Duzej Rodziny?

• wspohworzenie pierwszego ogolnopolskiego programu skierowanego do duzych rodzin
• mozliwosc poslugiwania si$ znakiem ,,Tu honorujemy Kart£ Duzej Rodziny"
• zwi^kszenie rozpoznawalnosci i zainteresowania oferta. firmy/instytucji
• promocja finny.

Jak zglosic swojq firm^ do programu?

• okresl jakiego rodzaju znizki, ulgi lub inne korzysci Twoja firma zaoferuje rodzinom
wielodzietnym

• pobierz formularz zgloszeniowy: formularz zgloszeniowy dla firm, wypelnij go i odeslij
na adres: anna.na\viaii@lodz.uw.gov.pl; m age} a 1 en a . wi kt : o r s kajgll od z . u w . go v j)l ;

• po weryfikacji formularza Wojewoda Lodzki podpisze umow^ z Twojq. firm%

Dodatkowych informacji na temat programu udzielaj^:

Anna Flawian
Wydziaf Rodziny i Polityki Spoleeznej

Lodzki Urz^d Wojewodzki
ul. Zeromskiego 87, 90-502 Lodz

I pietro, pokqj 1 06



tel. 42 664 20 28

Magdalena Wiktorska
Wydzial Rodziny i Polityki Spotecznej

Lodzki Urza^d Wojewodzki
ul. Zeromskiego 87, 90-502 Lodz

I pieiro, pokqj 106
tel. 42 664 20 28

Firmy i instytucje, ktore chca, dol^czyc do ogolnopolskiego programu Karta Duzej Rodziny
mogq. rowniez przeslac swoje zgloszenic drog^ elektroniczn^ poprzez wypelnienie i wyslanie
c-dcklaracji:


